


 تاهّمألاَو ءابآلاَو نيِمّلَعُملا ىلإ

 زّرعي دْرَّسلا اذه .تاياكحلا دْرَس ىلإ اوعمتسي نأ لافطألا ٌبحي

 امو موسرلاو روصلا .سردلا ةعاق يف اهنوّقلتي يتلا ةيبرعلا ةغللا
 تادرفملا مهف ىلع لافطألا دعاست ةرّيعم تاكرح نم كنع ردصي

 يف اهنومّلعتي يتلا ةّيبرعلا ةغللا نورس لافطألا .اهسفن ةياكحلا مهفو
 ءاهيلإ نوعمتسي يتلا تاياكحلا لالخ نم .تدادزا دق  سردلا ةعاق

 كلاب فرب

 يفو ةياكحلا ةءارقب ءدبلا لبق «لواح تاياكحلا هذه نم ّلك يف
 .ةيلاتلا تاحارتقالا نم ددع نم ةدافإلا «ةءارقلا دعبو اهتءارق ءانثأ

 ةيلمعب موقت كنوبقاري ذإ ةءارقلا تاراهم نم ديدعلا لافطألا مّلعتيس

 وشم حيحص وحن ىلع ةءارقلا
 فوت «ةءارقلا اهيف ديعت ةّرم ّلك يف .اًرارم لافطألل ةياكحلا !رقإ

 .ةلئسأ لأساو ةروصلا نع ُثّدحتو ؛ةفلتخم ةحفص دنع

 ةياكحلا ةءارق لبق

 .لافطألل اهأرقت نأ لبق ةياكحلا ةءارق ىلع ِبّرَدت 0

 ةفلتخملا تاّيصخشلا َراودأ اهب يّدؤت ةفلتخم تاوصأ يف ُركف .٠

 .ةياكحلا يف
 يف لفطلا ناك اذإ لاثملا ليبس ىلع .ةبسانملا ةمغنلا ىلع بّردت »

 1 .ةنيزح كتوص ةمغن ٌلعجا ءائيزح ةياكحلا
 عوضوم ريدقت ىلع لافطألا دعاستل باتكلا فالغ ْمدختسإا »

 .ةياكحلا



 أ لافطألا نم ثلطاو ءهتحت كعبصإ ْرّدم «ناونعلا أرقت ْذِإ
 نع نم رجلا .ةياكحلا عوضوم نوكي نأ نكمي ام يف اوركفي

 .لْضَملا ةروُدَس ىلع تاعّقوتلا كلت ضعب ُنّوَدو «وهتاعقوت

 ةياكحلا ةءارق ءانثأ يف

 .هرّوص لافطألا ىري ثيحب باتكلا كسمإ

 ةةفلتعتم انايضآ اقتحم .ةلدم ةقؤعم ةقيرطب- ةياكلا إرقإ

 ىلإ ْدُع .لعفت امب عتمتست كنأ كافطألا ىري نأ ىلع شرحاو

 .ةياكحلا عوضوم لوح لافطألا تاعقوت

 دعاسي روصلا لّمأت ّنأ فيك لافطألل نيبو روصلا نع ُتَّدحت

 7 .ثادحألا مهف ىلع

 ةّيصخشلا ىلإ زشأ يتلاق» وأ «لاق» ةرابع ىلإ لصت امدنع

 .ملكتملا ةفرعم ىلع لافطألا دعاستل ةّينعملا

 ةءارقلا دعب

 اهلوح ةلئسأ لافطألا لأسا ّمث .ةياكحلا ثادحأ ةعرسب غجار

 .اهل مهمهف ىدم نم قّقحتتل
 لوح لافطألا تاعّقوت ىلإ ْدَع ,ةّرم لّوأ ةياكحلا أرقت نأ دعب

 .اهتّحص ىدم ىرتل اهعوضوم
 موسر لالخ نم ةياكحلل مهمهف نع اورّبعي نأ لافطألا نم بلطأ

 .هب نوموقي يّنف عورشم لالخ نم وأ اهنوّدؤي ةيليثمت وأ اهنومسري
 اذإ مهلأسإ .مهموسر وأ مهتاعورشم نع ثيدحلل اًيفاك اًنقو مهطعأ

 .ةياكحلا يف ثدح امل هباشم ءيش مهتايح يف مهعم ثدح دق ناك
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 هجن ةبوبحملا تاياكحلا 48

 رو وشم حته يب ىف م

 درِمْرلا ةَسيدم
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 انلوطؤئان تراك ةبتكم هيك
 8 ال



 ِةَّمَعلا ِهِتَجْوَّرو يراغ اهثع عي شيعت ٌةَميتي ًةاتَق يثورود تناك

 كنتي اًريغَص ِةَرْسُألا ُتْيَب ًناكو .ةقان ةكسياو لس وقتي يف ميإ

 يفو .(مورْدَب) ِوْبَق ىلَع ُحيَمْنَي ٌباب اهييِضْرَأ يف ٍةَدِحاو ٍةَرْجُح ْنِم

 ين ثركت يتلا لزلتلا علت نيس اعأ ٌبْهَت مكاعلا نم بزاجلا َكِلذ

 وْبَقلا ىلإ ُلِزْنت ُبِرَتْفَي راصغإب ْتَّسَحَأ اذإ ٌمَرْسَأْلا ٍتئاكف .اهقيرط

 .رطَخلِل اق

 بينك ًةعساو اًلوهُس اَّلِإ ىرت الف ِةَدِفاَثلا َنِم ٌرْظْنَت يثورود تناك
 عك ع همم

 ْنِم ضَْألا ِثَقَقَش ة ؟ دق ةَقراحلا ٍسْمَّشلا ُةَعِشَأ ثئاكو .اهيف راجشأ هل

 .اهِلَوَح

 اًريثك ٍناِلِغَتْشَي اناك .نْيَبينُك ميإ ٌةّمَعلاو يِرَْم معلا ادّب َكِلَذَك

 ُكَحْضَت ثئاك لب !ًةَبيثَك ْنُكَت ْمَلَف يثورود ام .اَدَبَأ ِنامِسَتبَي الو

 .اًريثك ُهّيِجُت ثّئاك يذلا وتوت ِدّوْسَألا ٍريغّصلا اهلك َمَم ُبَعْلَتو

 ٍةَمَعلاو يرْنَه معلا ىلَع قَلَقلا ادّبف ٌءامَّسلا ِتّرَهَمْكا مْوَي ٌتاذ

 ًءاوُع اوعِمَس ام َناعْرسو .ِتْيَبلا ةّيِحان ٌضُكْرَت يثورود ْتَعَرْسَأو «ميإ

 :يرْذَه معلا حاصف .ينَحْنَيو ُحَّمَتي ّيّرَبلا َبْشُعلا اًوَأَرو حايّرلا



 «.الاح يلزنإ .وُبَقلا ىلإ يثورود اي يعرشأ» :ميإ ُةّمَعلا تحاصو

 .ًةَعِرْسُم مّلَُّسلا ٍتاِجَرَد ْتَلَرو ِةيِضْرَأْلا باب ْتَحَفَر
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 َتْنَبلا ٌراصْعِإلا َبَرَض وتوت اهبلَك ْعَقْرَت يئثورود ْثئاك امَتْيَبو
 تا جا ها ماهل هيو نع 5 ل “ايو ةموع سول

 ثالث ْوَأ ِنيِنَرْوَد َتْيَبلا ٌرادو ضْرَألا ىلَع يثورود ْتَحَقَو .َريغصلا

 .وجلا يف طبي ُمَِْي َلَحأ َمُ ٍتارْوَ

 روع



َ< 
 ٌراصعإلا َلَمَح ُدَقَف .داطنُم يف َعِفَتْرَ اهَنَأَك يثورود تّسح ل

 .هب َراطو ٌةّصير ُلِوْحَي امك َتَْبلا

 يثورود َّنِكَل «حوتفملا ٍةَيِضَز

 اهريرس ىلإ ٌتَقَحَر 2 «تابلا ِتثَدَمْفَأو ِهْي

 ىلَع «َُمانو ءاهِفْوَح ىلَع يثورود ْتَبَلَعَتو «ُتاعاّسلا ِتَّرَم

 .حايّرلا ٍليوَعو ِتْيَبل زازا نم معلا

5 3 
 مازقألا دالب يف

 نَع اهَدْعَب ُتْيَبلا فّقَوَت ةّيِجافُم ٍةَمْدَص ىلَع يثورود ْتََقْيَتْس

 .هيف ْتَطَبَم يذلا ّناكملا َفرْعَتِل بابلا ىلإ ْتَصَكرَف !ِناريَطلا

 ٍةّمكاف ٌُراجْشَأ اهيف قَيمَج ٍدالب يف تقرب ُتْيبلا اهب طبه ْدَقل
 َّنِم ٌةَعامَج ْثآَرْف اهّلْوَح يثورود ْثَرَطَت .ةَدٌرَعُم ٌرويَطو ٌراهْزَأَو

 اًبايث َنوسَبْلَي ٍلاجر ٌةَنالَث ٍةَعامَجلا يف ّناكو .اهّوْحَن ُمّدَقتت مارفألا
 اناكو. ..نقتنا ايزك سلك ةدحاو» ةارقاو تلاع ةيلخأو اق هم

 .ةببَدُم ةيِلاع ٍسوؤُر َتاذ َةَريِدَتْسُم ّيِقاوط َنوسَبلَي ْمُهُعيمج



 ِكب الْمَأ» :ٌةَريغّصلا ُةْرَملا ِتّفَتَمو ءيثورود ىلَع ُماَْفَألا َلَبْق

 َةَريِرّشلا ٍقْرَّشلا ةَرِحاس ِتْلَتَق ِكّنأِل ّنوركاش نحن !مازقألا ٍدالب يف

 «!ليوط نَمّز ُذْنُم انٌديْعَتْسَت تناك يلا

 .اهتايح يف ادَحَأ ُلْثْفت ْمَل اهّلإف .ْثَعِمَس اًمِم يثورود ْتَبِجَع
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 ٍتْحَت ْنِم اًرراب ًءاذح يثورود ْثْآَرْف ِتْيَبلا ىلإ ُمارقَألا ٌراشأ

 !اهَلتَقَ ِةَريرَّشلا ةَرِحاَسلا ّقْوَق ٌتْيَبلا َطَبَم ْدَقَل .ىلْفّسلا هيَّقاح

 ُهّنإف ءاهءاذح يذُح !اهنِم انَْهَتْنإ) :ٌةَريعَّصل ٌةَأْرَملا ِتلاق

 «؟ِتْنَأ نموا :ًةكئاق يثورود اهلا
 ْمَك .َمارقألا ُدِعاسُأ ُتْنِح دقو ُةَحِلاَصلا ٍلامَّسلا هيج انأ»

 ٍةّرِحاس ٍرْهَق ىلَع ِنْيَبرداق ٌةَحِلاَصلا بونجلا ٌةيْنِج ,يتخأو انأ ْنُكَت

 ْنِم ِكِلْضَمب ءانْضّلَخَت َنآلا ٍنِكل .ِنْيئَريْرَُشلا ٍبْرَكلا ةّرحاسو ٍقْرَّشلا
 «!امُهْنِم ٍةَدِحاو



 ) .ليوط ِنَمَ دم ْمُهّلُك اوتام ٌةرحّسلا نأ ُنْطَأ ُتْنُك»

 «.اوتومَي ْمَل زوأ ٍدالب يف ٌةَرَحَّسلا»

 «؟ارْقَألا ْمُه ْنَمولا

 ُهييونجلا ٌقِطانَملا ام .زوأ دالب ْنِم ةَيِقْرَّدلا ٍةَفطْنِملا ُناَكَس ْمُهَنإ١

 يفو .ىرخأ ٌتاعامج اهُنُكْسَتف ٍدالبلا َكْلِي ْنِم ُةيرَعلاو ةّيِلامَّشلاَو

 هر ٌميكح شيع تنحل يدع عَ طولا
 يذلا ِتْيَبِل َتَدَح ام هوُدُجلا اهِئاقيصأل يثورود ْثَوَر مَ

 اهودعاسُي نأ ْمُهْئلَسو «ميإ اهتَّمَعو يرْنَه اهّمَع َّعَم هيف هيف شيعت

 .ٍلوهّشلا ٍةَقَطْنِم ىلإ ٍةَدْوَعلِل

 «.اهُرايِتْجا ُبْعْضَي َءارْحَصِب ٌةطاحُم زوأ ُدالب» :ٌماَرقَألا لاق

 عملا
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 تاك
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00 
 ُريكُفَتلا ادّبو اهْيَلَع مارْقَألا َقَمْشَأَف ءيكبت يثورود ْتَدَح |

 :ثّلاق ّمُث جلا ىلَع ُقيِمَعلا

 «!زوأ ٌميكح ِكُدِعاسُيس اوُمّزلا ِةئيدم ىلإ يِبَهْذَْنَأ ِكْيَلَع»

 «؟كانُم ىلإ ٌلِصَأ فّيكو» :يثورود ثكأس

 (بوّطلا) ّرُجآلا ٌيرط يكلْسَت ْنَأ ِكِْيَلَع» :ٌُةّيجلا ِتَباجأ

 «.رَمْضَألا

 (؟يعَم َنيِئيجَت الآ»
 1 58 2 2 و

 يثورود ْنِم ْتَبَرَتفِإ .كيمْحَت ةّيِرْخِس َهَلْبَق ِكيطْغأس ءنِكل «ال»

 اهمَدَق ٍبِقَع ىلَع ثراد مَن انّ اَْثأ تك َةَلْبُقاهيبيج ىلَع ْتَحَبَطو
 .ُتَّتْخاَو ءِتاّرَم تال ىرْسُيِلا

 ٍةَعاَرَملا ُذاْنِإ
 .اًماعط وتوت اهيْلكِل ْتَمَّدَقو «ماعّطلا َّنِ اَنْيَش يثورود ْتَلَكَأ 3 8

 .ِنوّلل ةيِدْرَو ةيقاطو ايت اًْوَت ْثَسِل
- 

 .يضفلا ةريدشلا ةرحاشلا ءاذح تقلف اًميِدَق اهٌواَذَح ناكو 35 93

 ْنَع ِثْحَبلِ اهّبَلَكو ّيِح ْتَقَلَطْناو ِْبخلا نم اًثيغَر اهِيلَس يف ْتَعَصَو
- 



 لر ٌةَفيظَت ٌءاقْرَر ٌتاجايس هيف ٌر ٌرشتنَت ءاًرحاس ٌفيّرلا ناك

 مهتوبُي ْنِم َنوِجُرْخَي ُمارْقَألا ناك ْتّرَم امُتْيَحو : نمد حْمقلا

 .اهْيَلَع مالّسلِل ٍةَريِدَتْسُملا ِءاقْرَّزلا

 ْمُهو ٌماَْقَألا ّلاقف رمزا ِةَئيدَم ىلإ ٍةقاسملا ِنَع يثورود ْتَلََس
 2 قم راقب فور < هور
 «.اًدج ةَديِعَب اهّنإ» :ْمُهَسوؤُر َنوّزُهَي



 ع د و يقل ر .ةقيلو 4# 596
 َدْعَبو .ْتَنَأ ُتْيَح ْنِم ّدوعَت ْنَأ ْتَصَقَر ًةَعاجّشلا يثورود َّنِك

 هَقلا نم ربك ٍلْفَحِب طيحُي اًجايسس ْدَهَلَسَت ٍلايْمَأ ةَعضب 3 ْنَأ

 ناك ٍدومَع َّقْوَف اًيلاع ٌعِفَتْرَي (ةت دآم لايت ٌةَعاَرَف ٍلْفَحلا يف َناكو

 تاكو .ْمَقو فو ِناَنْيَع ِهْيَلَع َمِسُر ذو هِّشَقلاِب اًوُشْحَم كا قع ةشأَو

 ةئهاب ةافزر اياك سيلَيو « سأل ةنيَدم ةقيلع ةئفاط يبو قر ْعَضَي

 .اًيلاع اًقيتَع ًءاذج ُلعتْنَيو ءاَضنَأ ّشقلاِب َةرُشْحَم

 ىدخإي اهُرَوَْي ُهْنََر ٍةَعاّرَملا ىلإ ٌرُظْنَت يثورود تناك امتْيَبو

 دلَأَسو ِهْيَلِإ ْثَّقَمو جايّسلا ٍنَع ْتَلَريف .ِةَّدَوَمِب اهل يِنَحْنَيو ِهْيَْيَع
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 (؟ ٌقِطان َتْنَأ»

 (؟كّلاح َتفيَك ا!اًعْبَط ٌقِطان انأ»

 «؟تلآأ كلاح تيقو ريكس انأ» :ببذقتب قورود تلا

 اًرَمَسُم ىقْبأ ْنأ ٌرجضُم ٌرْمأَك ُهّنِإ .رْيَخِب ُتْسَل» :ُةَعاّرَقلا باج مه دلو

 «!َنابزِهلا َعْفأل الإ ٍءْيَكِل ال «يلاعلا ٍدومَعلا اذه ّقْوَق ءِتْقَولا َلاوَط



 اهّنأ يثورود ةئربخأ .اهِتَهْجُو ْنَعو ٌُنوكت ْنَمَع ٌةَعاَرَملا اهّلَأَس

 اهكأَسف .اهدالب ىلإ اهديعي ْنَأ ميكحلا َوُجْرَتل ِدّرُمّزلا ِةئيدَم ام ىلإ ةبهاذ

 ءاّغامد ينيطعُي َميكحلا ّلَعَل» :ّلاقو ءاهتَققارُمِب ُهَل َحَمْسَت ْنآ ُةَعاَرملا

 «!ّشَقلاي ٌوْشْحَم َنْيرت امك ءيسأرف

 .ٍقيرَّطلا يف اققارتو ءاهّتّلَس َاَس ُةَعاّرَملا اهل ٌلَمَحَف ءيثورود ْثَّقَقاَو

 دَّدلا ُباَّطَحلا

 ال َوْهَف اليك عار متي مَ .خوك يف كي امُهتلْيل نانْنإلا ىضُت

 .اًموسْرَم اًطَح الإ َسْي هُمَمف ءحابّصلا يف ُةَروطَق لكي ْمَلو ماني

 ِتارَّشلاو ماََّطلاو مْوَّنلا ىلإ ةجاحلا َّنَأ يل ودبي :ُةَعاَرَلا لاق

 «!ءانعلا ٌقِحَتْسَي ٌدْمَف ٌغامو ان َنوكَي ْنَآ اَمأ .ٌجِعْرُم ءْيَش

 َنْيَب يثورود ثأر ٌةَأْجَف .ًةَباغ ِءانَْألا ا

 .ِسْمّشلا ِةَعِشَأ تْحَت ٌقَلََي اًمْسِج اًمْسِج ٍراجْشَألا

 يف ُلِوْسَي «(حيفّصلا) ِكنتلا ني ُهَلُك ٌعونْصَم ٌلُجَر اهمامأ َفَكَو

 .ًةبيرَك ٌةَرَجَك اهب َّمَطْقَي نأ ُديِرُي ناك اَسْأَك دي



 ٌديرُتَأ» :يثورود ُهْئلَاَس ةَقيمَع َةَدُهَنت نِكَتلا ُباَّطَحلا َدّهتَت
 جم

 (؟ةَدَعاسُم

 اَلَع .ُةَئيَص يلِصافمف كارلا ٌعيطَتْسَأ ال» :الئاق َباجأ

 يتَرْدُق ُتْدَعَتْسا يلصافم ّتّيَر اذإ .يخوك ْنِم َةئيزِملا يل ٍتْرَضْحَأ
 «.ةكركلا ىلع
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 تي عاقل يه تاق .ةتيزولا ُبِلْجَت يثورود ْثَعَرْسَأ

 اج ُهَسَأَك عَضَوو ءاَريثك نيل ُباَطَحلا حاتزإ .ِةَِدَّصلا ٍلِصافَملا

 :لاق ِدّرْمْزلا ِةئيدم ىلإ ِناهّجَوَتُم امُهَّنَأ َفَرَع امَدْنِعو .امُهَرَكَّشو
 ٌةَرِحاس َّنِإ .اَبلَق ينيطُْي ةئيدملا ميكح ّلعَل ءامُكَقفارَأ ْنَأ ُديرَأ»

 َديِعَتْسَأ نأ ٌديرأ ءيِبلَق ْثّدَحَأو ِكَنَت ىلإ ينكح َةَريْرَّشلا ٍقْرَّشلا

 «.َنيرَحآلاك ٌرِعاْسَم يل نوكيف ءيِبلَ

 ُهَسْأَك يِكَتلا ُباطَحلا َعَقَرَف ءوياحِطضا ىلَع يثورود ْتََقاو

 .رَمطلا ٌرجآلا ٍقيرَط ىلَع .ِْيَِفَر َعَم اغلا يف ىشَمو هفَك ىلإ
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 را سرق

 ِتاناويَح ٌتاوْصَأ َرَخآو نيح َّنْيَب َنوعَمْسَي ٌهتالَثلا ناك

 ُِّكَتلا ُباَّطَحلا لاق .ْمُهْنَع ٍديعَب َرْيَغ ءراجشألا َنْيَب ةّضبار ٍةَسِرَتْفُم

 كنيبج ىلَع ٌقيلمشت تلآو ءانسأَق ٌلمخأ انآف .ىفاخت ال٠: ىثورودل

 «.ةَحِلاَّصلا ةّينجلا َةَعْبَط

 ٌدَسأ ْمُهَمامَأ ٌررَبَو ءيفبخُم ريثر ٌتْوَص ْمُهَءاج ِةَظْحّللا َكْلِي يف
 َهّجَو ّمُك .اًضَْأ ُهْيَمَر َةَبْرَض َةَعاَرَملا ُدَسَألا َبَرَض .ٌرَمْضُم ُرَمْسَآ ٌمْخَض 8م هو ور 5

 ُةُمْسِح ْبَصُي ْمّلو ِءارّولا ىلإ ُباَّطَحلا ٌدَتْزاف ءباَّطَحلا ىلإ َةَبْرَص
 ا

 .شودخب الإ يتلا



 ُهَمَف ُدَسَألا َحَتَفَف وِهْجَو يف ُحْبْنَي ِدَسَأْلا ىلإ وتوت ُبْلَكلا ّضَكَر

 فلا نا رد ا عر تكل فجل

 اًبلَك َّضَعَي ْنَأ ُلواحُي َكَلْثِم اًمْخَض اًناوّيَح ُلّيَحَت !نابَجلا اهّيأ»

 ا ل

 ةيحدلا يف لل !ٌفسآ انأ» :وِدَي ُهَقْلأ كا درايوت قيقا لاق

 ل ُتاَّطَحلا لاق



 ُهَّلَعل ميظعلا ميكحلا ىلإ ٌبهاذ انأ ينل .نْبَجلا َّنِم ٍلاحلا ِهِذِه ىلَع

 «ا!اَبَلَق ينيطغي
 ُهَّلَعَل هْيَلِإ ٌبهاذ انأو» :ضزألا نَع ُُضَهْنَي َوْهَو َةَعاْرَقلا لاق ع و ل 5 ا ل م ع

 «.اًعامد ينيطُْي

 « .ًةَعاجَّش ينيطُْي ُهّلَعَل ءاَضبَأ ِهْيَِإ َباهّذلا َّنَلَع َّنأ ُنْظَأ»

 َةَسرَتفُملا ِتاناوّيَحلا اَنَع ُدِعْبْتَسَو ْمَعَتا :يثورود ْتَلاق

 «.ىرخألا

 0 كرا 8 دخلا ىو 7 مد
 اًعيِمَج اوراص ىتَح ليوط تقَو ٍضْمَي ملو اَعَم اوراس اذكهَو

 .ءاقدْضَأ
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00 
 ِدرُمرلا ٍةئيدم ىلإ

 .اًران ٌلَعْشَأو بطحلا َضْعَب يتلا ُباَطَحلا مَ يلا َكْلَي يف

 ِلَفْسَأ نم ُرْرب اًفيمَع اًرْهَ اورُبْحي نأ ْمِهْيَكَ َّنَأ حابّصلا يف ْمُهَلَنّيتو
 د 0

 .ةّداح ةَبَبَذُم روخص

 ٍرْوَكلا َقْوَق َرْفَقلا ٌعيطَتْسَأ ين ٌنْظَأ» :ٍقلَقلا َّنِم ِءْيَشِب ُدَسَألا لاق

 « دبة سلاما ْنِكل .طوقُسلا َنِاَْوَح فت انأ .(ٍضَقَحْنُملا)
 َناكو هَةَعاَرَملا َبَكْرَأو ٍرْوَعلا ةّقاح ىلَع ُدَسَألا َضَبَر اذكهو

 هب تطَبح ليام هر رققو رحت مك .هرْفط ىلَع هَ انْزَو ٌفَحَلا
 ُدَسَأْلا ةاعو .َنيَحِرَف ُحيمَجلا َتَتَهَف .ِرْوَغلا َنِم لباقُملا بناجلا ىلَع

 .ِرَحآلا َدْعَب ّدجاولا ؛ّيِككَّتلا َتاَطَحلاو يثورود َلَقَتو



 ُهَقَو زك رفقلا ىلع دل دي داب

 َكْلِي نتا ُباَطَحلا ّمَطَق اذإ !ّلحلا ُتْدَجَو» :ٌُةَعاَرَملا ّلاق

 (!ُهَقْوَف ُرْيغَت ٍرْسجلاك انَل ٌنوكتو ءرْوَعلا ّقْوَق ُعَقَتَسف َةَرَجَشلا

 َكِيْأَر يف َّنأ ة ُداكي !ِةَرْكَف ْنِم اهل اي» ذأ لاق

 6 6 _ 5 هلام

 َناعْرسو .عساولا َرْوَعلا اورّبعَم ةَعاَرَملا ْمِهْيَلَع َحَرَتْقا ام اود

 .ْفَت ةَمَص ىلَع «ةّياغلا جراخ ْمُهَسْفْنَأ اودَجَو ام

 «!ًةَحابّسلا ٌرِسْحَأ ال انأ ؟َرْهَنلا دبْعَت فيك :ُةَعاّرَملا لاق

 اًمْوَط َمَنْصَأ ْنأ عيطتْسأ يّنِكل .انأ الو» :ٌيِكَتلا ُباَّطَحلا لاقو

 «!(اًحَّطَسُم اًبراق)
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 هلا َقَْ 2

 اودَجَوف نِكتلا ُباَطَحلا ُهَعَتَّص يذلا ٍفْرَّطلاب َرَّْتلا اورّبَع
 ءارضَح لوقُح ٍقيِرَّطلا يِناج ىلَع ناك .ٍنِتاف ٍفير َطْسَو ْمُهَسْقْنأ

 ُةيْشُت انُم ٍساّنلا باي ْتَناكو .ءارْضَخ ٌتوبيو ٌءارْضَح ٌتاجايسو

 .ئاقْرَر ال ٌءارضَح هنأ الإ مازْقألا تاي

 «!زوأ دالب ّيِه ذه ّلَعَلا :يثورود ْتّلاق

 ْنَل ُميكَحلا» :اولاقو ءَءافَطُن اونوكي ْمَل ٍدالبلا َكْلِي َلْهَأ َّنِكل

 «.اَدَبَأ ُهَرْصَق ُكرْيَي ال نإ !ْمُكَلِيْفَتْسَي

 (؟ُةَلُْكَش فْيَك» :يثورود ثلأس

 نمي ُهَنَأِل وِلْكَش ربيغَت ىلَع ٌرواق َّوْه و طق انه ٌدَحَأ ُهَري َْل»

 «ِةقراخ ىَّرْقب
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 ٍةَباَوَبلا سراح
 اجَمَو اًريخأ اْوََر ْنَأ ىلإ ءِرَفْصألا ٌرُجآلا ٍقيرَط ىلَع ُقافَّرلا ىشَم

 1م را
5 2 - 2 5 0008 

 َلَحَأ ام َناعْرُسو ءادّرُمُزلا ٌةئيدَم َّيِه َكْلِي» :يثورود ْتّلاق

 ٍلاع روس ىلإ اولَصَو ْنَأ ىلإ هاقّلت ُدَيْشَيو مسني ٌرَصْحَألا ُجَمَولا

 .ِقْلأَتم ِكيِمَس



 .ُرمزلاب ةَعّصَرُم قربك ِةَاَوَب مآ ِرَفْصألا ٌرُجآلا ٌقيرَط ىَهتْنِإ
 ِهْجَو يف ٍِناَتَموِسْرَملا ٍنانْيَعلا ِتَّمَمَر ُتْيَحِب 5 َنِم ُدّدْمرلا ًناكو

 .ةعازفلا

 ةئلاع ين قرط يف مح اذإو كيوتل بتنا زل اوما ٠

 بِناج ىلإ ُسِلْجَي ٌرَضْخَأ اَريغَص اَلْجَر اَأَرو .ِدّرُمّزلاِب ٍةَعَص ع

 نوديرت اذام !َةَياَوَبلا سراح انأ» لجل ّلاق دونا

 0# يس 3

 (؟دّرُملا ِةَئيِدَم ْنِم
 ا



 (اَريِمّشلا َميكحلا ىرت انْنِج» :يثورود ْثّلاق

 َكِلَذ ىلإ ْمُكاَعَد يذلا ُبَبَسلا ّنوكَي ْنأ وجزأ» :ٌسِراحلا لاق

 ىلإ مكّدخآس .ٍلاحلا يف ْمُكَرُمَدْيَسو ءٌبِعْرُم ٌميكَحلاف اّلإو .اًهيِجَو

 ٍتاراطّتلا هذه ْمُكِنويُع ىلَع اوعَضَت ْنَأ اًعيمَج ْمُكَيَلَع ْنِكل ءوِرْصَق

 شراحلا َحَتقو هاِدّرمزلا ةئيدَم ُقيرَب ْمُكيِمْعْيَس الإو «ءارضّخلا
 .ِتاراطّنلاب ٌءيلَم َوُه اذإف ُةَقودْنُص

 يف ٌّسِراحلا َعِبَتو ٌةَراَظَن ِهْيَْيَع ىلَع ْمُهْنِم لك َّعَصَو اذكهو



 هوت هم
 ٍدرمزلا ةئيدم

 ىلع ءاهّباحضأو يثورود ِدّدمّزلا ٍةَعّصَرملا ِةَئيِدَملا ٌُلامَج َلَمْذَأ

 ٌساّنلا ىّتَحو ؛ءارضحت ٌُءامَّسلا تناك .ِتاراَظَّتلا ْمِهِلامْعِيْسا ِنِم مْغّرلا

 ُنيكاكّدلا ِتّناكو .اًرضُخ اْوَدَب ءِبارْعألا ٍراَوزلا َنوَقَّدَحُي اوناك َنيَِلا

 اًرًضخأ ٍنوُمْيَل ٌريصَع ىّتَحو ًءارضحت ىولح ٌعيِبت

 َلَحَدف .ةليوط َءارضَح ِةَيْحِل وذ ٌسِراح زوأ ٌرْضَق ٌسّرْخَي ناك

 اًناتْسُف يثورود ْثَسِبَل َنوِرَِنْنَي اوناك امنْيَبو د ا

 َمحَأ

55 



 .ةَدِح ىلَع اَّلُك ْمُهلِباقْيِس ميكحلا َّنَأ ْمُهَل َرَكَذَف ٌسراحلا داع
 ىلَع َنيليْحَت ِتْنَأف» :اهل لاقو ءاّلّوأ يثورود ٌلخدَك ْنَأ ىلَع

 اْوَت َنيِسَبْلَتو ّيّضِفلا ءاذجلا َنيِلِعتَْتو ةَحِلاَّصلا نجلا َةَعْبَط ِكنيبج
 (!ٌرّضخأ

 اناذيإ ٌسَرَج َعرُقو .شَْعلا ٍةَعاق باب ىلإ يثورود ْتَدِخَأ
 .لوخّدلاب اهل حامّسلاب



 رهاوجلاب عّضَرُم ِبّبَقُم ٍفْفَس َتاذ ةَعِئار ٍشْرَعلا ٌةَعاق تناك
 ٌمْحَص شَرَع اهِطَسَو يف َناكو .اهالغأ ْنِم ْعِشْي ٍسْمْشلاَك رهاب ٍءْوَصو د قل ل هعمل هاي . 2

 .رّضخألا ماَخّرلا َنِم ه0
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 الو ِنْيَعارِذ الو ُهَل َمْسج ال ُمَلْضَأ ْمْخَض ٌُسأَر ٍشْرَعلا ىلَع ّناكو

 اًنْوَص يثورود ْتَحِمَسو .ِسْأّرلا يف ٍنارودَت ِنانْيَعلا ٍتناكو .ِنْيَقاس

 (؟ِكِب ًءاج امو ِتْنَأ ْنَم !ًريطَخلا ٌريِهَّتلا زوأ ٌميكح انأ» :لوقي اًداح

 ىلإ ينديعُت ْنَأ لوجزأ ٌتْدِج .ٌةَعيدَولا ٌةَعيِطُملا يثورود انأ»

 «.ميإ ينّمَعو يرْئَم يَمَع ىلإ «يدالي

 َتَدَح امي يثورود ُهَْربْخَأَف (؟ّيَّضِفلا ِكِئاذِحِب ِتْنج َّنْيَأ نم

 .ةَريَرَشلا قْرَّشلا ةَرِحاس

 ْنَع ُةئكَدَحَف (؟ِكِنيبَج ىلَع ٍةَعبَطلاب ٍتْنج َنْيَأ نِمو١ :اهّلأَسف
 .ٍةَحِلاَّصلا ٍلامّشلا ةّيَنِج

 !اًعْيَك ىل ىلَعْمَت ْنَأ ِكْيَلَعَف كَدِعاسُأ ْنَأ ىّنِم َنيِديرُي ِتْنُك اذإ»

 «|ةةيوّشلا بوقلا ةةيباس ىلثقأ

 (!ٌةَريغَص ٌةاتف ان !ٌعيطَتْسَأ ال١ :ٌةّجَتْحُم يئورود ثّلاق

 «!ةَريِرَشلا ٍقْرَّشلا ًةَرِحاس ِتْلَتَق» :مزاح ٍتْوَصِب ٌميكحلا لاق

 2 03 م ا ا يق 5 5 0
 ٌكِلَذ ناك» :عومدلاب اهانّيع ْتَقَرْوَرْغا ٍدِقَو ءيثورود ْتَباجأ

 ٌميكَحلا اهكارأ امي ْمُهُنرَبْخَأو ٌةئيزَح اهقافر ىلإ ْتَجَرَح ّمُث «!اًنواح
 .ّلَعْفَت ْنَأ

55 



 ميكحلا يدي َنْيَ
 َةَّرَملا هذه ٌميكَحلا َدَخّناو .ُةَعاَرَملا َيِعْدْتْسا يلاَثلا مَْيلا يف

 .رهاوجلاب اًعّصَرُم اًجات اهسأَر ىلَع ٌعَضَت ةَحنَجُم ٍةليِمَج ٍةديَس َلْكَش



 ه4ي وك ها
 ُهَنَقْلَت يذلا ُهَسْفَ دل باوَجلا ىَّقَلَت ُهَّنِكل ءاًعامد ٌةَعاْرَقلا َبَّلَط

2 
 د ةَريرَّشلا ٍبَرَكلا َةَر ٌرِحاس َلثَقَي ْنَأ اَلَوأ ِهْيَلَع ناك ْدَقَف . .يثورود

 َلْكَش َهّرَملا ٍهِذِه ٌميكحلا َدَخّناو .ّيِكَتلا ٍباَطَحلا ُرْوَد ءاج ّمُث
 لبا نع رو يعدم 55 همام اوم الا كو هةف نفام
 ليف مْجَح هل ناك .رّضخأ يفوص ٌرعش هَدَسَج يطغي ءٍبِعَرُم ٍسْحَو

 ال ْنَأِل َْخَي ْمك ّيِكدَتلا َباَطَحلا َّنِكل .(ِنْرَق ٍديحَو) ٍنَدَكْرَك شسأرو

 ناك ْدَقَف هَسْفَت َباوَجلا ىَقَلَت اَبْلَق ميكحلا نم َبَلَط امّدْنِعو .ُهَل َبْلَق

 .ةَريِرّشلا ٍبْرَكلا ةَرِحاس َلّثفي نأ اَلَوأ ِهْيَلَع

 ْنِم ٍةَرُك لْكَش َةّرملا هذه ٌميكحلا َّدَخّنإ .ِدَسَألا ُرْوَد اًريخأ ءاج

 َكََنَأ ُتِيثي امب ينثج» :ِراَلا ِةَرُك ُتْوَص لاق .ِدَسَألا يبراش ْتَقَرْحَأ را

 «.َةَعاجّتلا َكِطْعَأ َريَرّكلا ةّرِجاَسلا َتْلَتَ

 ءانم ُهبْلطَي ام َلَعْفَت ْنَأ انْيََع» :ْمُهَل لاقو «هقافر ىلإ ُدَسَأْلا داع

 «ا!اَدَبَأ ٍةَعاجَّشلا ىلَع ٌلُصْخَأ نلف الإو

 «!غامو ىلَع انأ ٌلّصْحَأ ْنَ لو» :ٌةَعاّرَملا لاق

 «!بْلَق ىلَع انأ الو» :ّنيِكنَتلا ُباَّطَحلا ّلاقو

 بأ يدْلَب ىلإ انأ وع يثو «!اَّدَبَأ ىدَلَب ىلإ انأ دوعأ ْنَلو» :ىثورود ْتّلاقو

 ا



 ِبّرَعلا ىلإ ٌقيرطلا 38 000

 اجّنالا يف اوّرِوَتْسإ» :لاقو ءٍقيرَطلا ىلإ ٌسِراحلا ُمُهَدَسَر

 َرِحاَسلا ِتَّفَشَتْكا اذإ .َنيصيرح اونوك ْنِكل .ُبيغَملا ُتْيَح هّبْرَغ

 «.اهّل اًديِبَع اًعيمج ْمُكْنَلَعَج اهّضْرَأ ْمُتْلَحَد ْمُكَنَأ

 اًراظنم ُهِبْشُت ٌنْيَع اهّنكل ٌةَدِحاو ّنْيَع ريا ِبْرَّعلا ٍةّرِحاسل

 يف اهِرَصبِي ٌلوجَت اهتعلَك ِةباَوَب َدْنِع ام ب ةرحاشلا فتضلخ وق

 يف َنيمئان اهّباحْصَأو يثورود ْثْأَر 79 .ةعساولا اهيضانأ فارم

3 
 0 أ

3 
0 

 ع ا 7



 بائَّذلا َنِم دَدَع ٍلاحلا يف اهءاجف ّيّضِف ٍةَراَثَص يف ْتَحَفَت

 َكِيلوأ َقَّزَمُي ْنَأ ٌديرأ» :ةَرِمآ ٌةَرِحاَسلا ِتَلاق .ِءامّدلِل ِةَكّطَعَبملا

 «!اًقيِزْمَت ٌءالَكُّدلا

 اًجِراخ َمَقَدْنا َّمُث «.غاطُم ِكّرْمَأ» :لاقو ٍةَعومْجَملا ٌدِئاق َرَجْمَر

 .ٍباكّذلا ٌرِئاس عبي مْهَسلاك

 ُبائَّذلا ِتََبْفَأ امَدْنِعو .اًمئان ْنُكَي ْمَل ّيِكَتلا باَطَحلا ّنِكل

 َدْعَب اًدِحاو اًعيمَج اهّسوؤُر َّمطَقو ُهَسْأَ َعَقَر اهيا ْنَع 6
0 
 !رخآلا

7 



 اَنْوَص اهِتَراَفَص ىف ْتَحَفَنَف ءاَّديدَش اًبَضَغ ٌةَرِحاَسلا ِتّبِضَع

 ْمُهُتويِع ْعَلَْتلَقا :ْتَقَعَرَف َءادْوَس ةَحِِبَق ٍنابْرِغ ْنِم ٌبْرِس اهءاجف

 .ٌةَهيرَك ًةَيلاع اًناوضأ ٌةقِلطُم نابزِغلا ٍتَراطو !ْمُهُداسْجَأ ىفَرمتْلَو
 ّقَدو ءاّدِحاو اًدِحاو َنابْرِهلا َكَسْمَأَو ءهْيَعارؤ َّنَم َةَعاّرَملا ّنِكل

 .اًعيِمَج اهّقانْعَأ

 ٍدَوْسَألا ٍلْخّبلا َنِم اًبْرِس ٍذِئَدْنِع ةَريِرّشلا ُةَرِحاَسلا ِتّلَسْرَأ
 لخَبلا َرَبِإ ّنِكل ؛!ِتْوَملا ىّتَح اوغَدْلُيْلَت» :ٌةَرِيآ تلاقو ءسرَّلا

 ٌةياهِن َكِلَذ يف ناكو .ّيِكدَتلا باّطَحلا ٍدَسُج ىلَع ْتَرَّسَكَت اهَّلُك

 !ِدّوْسَألا لْخّبلا

 .ٌةييَعَذ ٌةّيقاط اهيئازخ يف ّناكو !ٌديدَّش جايه ٍةَرِحاَّسلاِب َّدَبتْسإ
 ثالث َةَحَنَجُملا دورقلا َبْلْطَي ْنأ ْعِطَتْسَي َةّيِقاَطلا َكْلَي ِْلْمَي ْنَم

 دْعَي ْمَلف ِنْيَّرَم هَئَعَذلا ةّقاطلا ِتَلَمْعَتْسا دك ثّناكو ِتاْرَم

 ادلا ةّيِقاَطلا ِةفاح ىلَع ٌةَبوتُْكَم تناك ةّيّرِس ٍةٌديوُْعَتب ْتَمَتْمَت

 ناكو دورُقلا ٌميِعَر َّضَقْلاو .ِةَحنَجُم ٍةَمْحَص ٍدورْقِب ءيلم رجلا اذإف
 .ةَرِجاَسلا َمامَأ َفَقَوو ٍضْرألا ٌوخَن ءامْجَح اهَمَحْضَأ

>73” 





 (؟َنيِديرُت اذام !ٍةَريحألاو ةئِلاثلا ةرملِل انيْبلَط»

 ام اًعيمَج َنيلوتقم م «َنيلوتقَم م اهباحضَأو يثورود ىرأ ْنَأ ُديرَأ»

 «.اًدْبَع ٍدَسَألاِب ٌظِفَيْحَأس !َدَسَألا ادَع

 ُْنمَرو ُهْنلَمَحو يتلا ٍباَطَحلا ىلَع ْتَّمَقْناَو ةقرينل ِتَراط

 ِهِدَسَج ْنِم ْتَبَحَسو َةَعاّرَملا ٍتَكَسْمَأ مّن .اًعَطِق َرَثْعَبَم ءلاع ٍناكَم ْنِم

 ثّراطو ُهْتَلَمحو َدَسَألا ِتَطَبر مث :ةرجش قوق بابك تَحَرَو هلك نقلا

 .ٌيِديدَح ٍصَقَق يف ٌسِبُح ُتْيَح هدَعْلَقلا ىلإ هب

 ىلع ليخَت ثئاك يتلا يثورود ةاذيإ ْعِطَتْسَت ل دورقلا َّنِكل

 ف



 هم 66
 اهئطْغَأ كانُمو .ِةَعْلَقلا ىلإ اهْنَدَحَآَف قَحْلاَصلا ةّينجلا َةَعْبط اهنيِبَج

 .ةمداخ اهتم تدعو ضل حْسَمِل ةشرفو اولد ةريرَشلا ةَرِحاَسْلا

 ىَبَح َماعَّطلا ُةَرِحاَسلا ُهْنَع ْتَعَبَمف اَدْبَع ّنوكي ْنَأ ُدَسَأْلا َهَقَر

 «ٌيِرْحخِس يثورود َءاذِح َّنَأ ُفرْعَ ٌةَرِحاَسلا تاكو ءاعوج تومي ذاك

 !اهِمَدَقب ُْنَسَقَرَف اهَعَنْمَي ْنَأ وتوت ُبْلَكلا لّواحو .ُهَقِرْسَت ْنأ تَلَواحف

 ٌةَءام ْتَفَدَقو َوْلَدلا ِتَعَقَرَق ءاَديِدَ اًبَصَع يثورود َكِلْذ َبَضْغَأ ْدَقو

 ِتَأَر َنيح اهَتَسْهَد َّدَكَأ ناك امو اوّلُك اهِدَسَجو ٍةَرِحاَسلا ٍسْأَر َقْوَف

 !ِنابَوَّذلاو ٍلّواَصّتلا يف ُذُحَأَت ٌةَرِحاَسلا



 (؟ُتْلَعَف اذام !ىهَلِإ اي» :ىثورود ٌتحاص

 ِءاملا يف َّنَأ يِمَلْعَت ْمَكأ» :ٍفيعض طقم ٍتْوَصِب ةراَسلا تاق

 .ُتّقتاو اهّلُك ْتَباذ ىَبَح ٌتاظَحَل ٍضْمَت ْمَلو "؟يتْؤَم

 ضوألا تقلطتو. هِضْمُق رم دسألا تجرخأه قورود تْعَرْسَأ

 َكِلذ ُناَكس ْدْعَي ْمَك ِةَرِحاَسلا ٍتْوَمِو .ُةَريِرَّشلا ٌةَرِحاَسلا ِتّباذ ُتْيَح

 .اًديدج ٌةوداعأو يتلا ٍباَطَحْلا ءاْرْجَأ اوعَمج دقو .اًديبَع ِدّكَبلا

 .ّناك امك َداعف سلا ِةَعاّرَقلا َبايِث اَضَيَأ اًوَّسَحو

 00 0 ا ءوهرع وف
 ذورقلا اهتءاجف ةَيبَمْذلا ةيفاطلا ةذيوعت يثورود تأآَرق ّمث

 ةئيدم ىلإ اهباحضأو نه اهديعت نأ اهم يلطف ةحّنجتلا



 يعوق 8 عل هل
 ٍدْرُمْرلا ِةَئيدَم ىلإ ةّدوعلا

 ٍةَعاق ىلإ اوُهَّجَوَتو ِّرمُزلا ِةئيدَم ىلإ ُباحْصَألا َلَصَو
 ْنِم ْمِهيِنأَي اًداح اَنْوَص اوعمس ْمُهّنِكل !ًةيِلاخ اهودَجَوف ءٍشْرَعلا

 ًءاج يذلا ام !َنآلا يِنَْرَت ْنَل» :الئاق ْمُهيِطاحُيو ٍفْفَسلا ٍةَهج
 «؟مكب

 «!ًةَريِرَّشلا َةَرِحاَسلا انْلتَق ْدَقَق َكِدْعَوِب ءافولا َكُلَأسَت انْيِج»

 «ااَدَع اًولاعَت !ٍرْمَألا يف ٌرٌكَقَأس» :ُتْوَّصلا لاق

 نخل



 اًرجاح تويفو وتوت لكلا رفقو:اًبَضَع كاذ.دْنِع ُدَمَألا أَ

 ٌمَلْضَأ ّلُجَر زجاحلا َفْلَح اذإف .َُعَقْوف ةَيِواَزلا يف اًمياق ناك ايش

 .وجولا ُدمَجُم «قكيهلا ُبيرَغ ءمشجلا ُليَِص
 «؟َتْنَأ ْنَم» :ٌةَعاّرَملا لاق

 «ينوذؤُت ال !ًريطَخلا ُريِهَّشلا ٌميكحلا انأ» :ٌريغَّصلا ُلُجَرلا َمَتْمَت

 «!مُكوِجْرَأ

 :ةليمج ةَدْيَس الو ءاشخو اذإ تسل كنا ويلا ُباَّطَحلا َلَأَسف

 (؟َتْنَأ امف !ران ْنِم ةَرُك الو

5:٠ 



 | تسل !لاتخُم ٌلاَجَد انأ» :ٌداحلا ِهِتْوَصِب ُميكَحلا باجأ

 د مرا كا و ا جيل

 امَدْنِعو .ٍدالبلا هِذِه ىلإ | حرا ينَلَمَحو ُلْبَحلا َمَطَقْنا . .يثورود

 «!اًمكاح ينولعجو ءاميكح يلاهألا يبس ُداطْنُملا

 مس 5-7

 ٍلّيحلا َكَلِتِ موقت هك ْنَأ َتْعَطَتْسا َفْيَك ْنِكل١ :يثورود ْثََأَس
 و

 «؟اهلك

 0 َِ 7 رس م 1 ا
 ٍلاكشألاب ةَئيلَم ةئازخ َحَتَق َّمث «!ِكيرأس» :ميكخلا باج

 ٌةلِصّتْمو كأس ْنِمَةقَلَعُم َةَرُك علْضألا ُمْخَّضلا ُسأَّرلا َناكو .ٍةَعِيمَألاَو

 .مّقلاو ِنْيْيَعلا ِكيرْخَتِل طويُخب

 (؟ِتاوْسَألا َرْمَأ َترَّيَدَك فّيكوت : :يثورود ْتَلَس

 ِكيرْخت نود َمّلَكَتلاو ٍتاوضألا َديِلْقَت يِبابَش يف ُثزبحح»

 «! َنْيتََّسلا



 (!َكَدْعَوي يفت خلو !اًذإ اًميكح َتْسَل َتْنأ» :ٌةَعاّرَقلا لاق

 0 3 5 57 ع
 (!اًدج ْحّيَس ٌلُجَر َتْنأ» :بَضَعب يثورود ُتَلاقو

 (!ٌنّيَس ميكح يِّنِكل «ٌحِلاَص ُلُجَر ان لبا :ميكَحلا لاق



 ٍدْعَولاِب ٌءافّولا

 نس اًيلَق َجّرخأو َقَعاّرَملا ا حت اي 5 9 ٍك 1 ْنم مْغرلا ىلَع مهيَدَعام يف ُهدهَج لدي نأ ميكَحلا َدَعَر
 ريماسملا َضْعَبو ةلاختلا نم اَنْيَش َكِلَذ َناكم َعَضَوَو قل

 ؟لاقو .ربولاو

 .اًريثك ُةعاَرَقلا َحرَمَك «!غامِ َكَدْنِع َراص ْدَق اه»

 ءاهمَحلو كلذ َدْمَب َةَحُْفلا َّدَس مك .ٍبَكَكلا ٍةَراَن اًرُشَْم اًريغَص
 «!ّتْلَك َكَدْنِع َراص ْدَق اه» :لاقو



 .ًءارْضَح ٍةجاجُر ْنِم ٌةَعْرُج ٌميكَحلا ُهَل َمَدَقَ هَِسَألا ُرْوَد ءاج ّمُث

 «؟اذه ام» :ُدَسَألا ّلاق

 ٌةَعاجَّشلا .ٌةَعاجَس َكِبْلَق يف ٌنوكيَسف َءاوَّدلا اذه َتْعَرَج اذإ»

 فزكلاب قلق امتكو ىثخ قلأ ته ةقاجشلاو !انلخاد ْنم اًمِئاد ميت

 ا َفْرَصتلا ُفَّرَصَتَت لَن

 نوكأَصف يِبْلَك ْتَلَخَد َةَعاجَّلا َّنأ ٌتْف

 «.اَدَبَأ اًعاجُش

 ْمهِجالِع يف نكأ ْمَل» :هِسْفَت يف لاق ْدَقَف ٌميكحلا اَمأ



 ٌةَعاجّشلا ِوَأ ُنانَحلا ِوَأ ٌءاكَّذلا ْمُهُّضُقْني ْنُكَي ملف .ةييرغ ٍةَمْكِح ىلإ

 («!نومَلْعَي اونوكُي م ْمُهَّنِكل

 ْنَأ ىلَع َمّرَع ْدَقَ .ةظح ُهّْنَع ىَلَخَت يثورود َدِعاسُي نأ لوح امل
 ءاران ٌيِكَتلا ُباَطَحلا َلَعْشَأ .ريرك ْنِم طِئارَش ْنِم َرَخآ اًداطْنُم َعَنْضَي

 ٍداطْنُملا ٍلَفْسَأ يف ٌميكحلا َقَلَع َمُث .ٍنِعاَسلا ِءاوَهلاب ُداطنُملا َىِلُمو

 .يثورود ىدانو اهيف َلَكَد ةَعساو هَلَس

 ُهْنَلَمَحَف ُهْنَدَجَو ْدَقَو .وتوت ْنَع ُتَحْبَت ثئاك يثورود ْنِكل

 ءاوّهلا يف ٌُعِفَتْرَي داطْنُملا ِتآَرو هَرَخَأَمم ْتَّلَصَو اهّنكل .ْتَضَكَرو

 (!ٌمِجْرإ) :تَحاصف



 بونجلا قيرط يف
 َنْيَقبت ال َمِل» :اولاقو ءاهّرِطاخ اوبيَطُي ْنَأ يثورود ٌءاقِدْضَأ لَّواح

 (؟دّرُمّزلا َِئيدَم يف انّه انعم

 «ميإ اهتَّمَعو يرْنَم اهّمَع ىلإ َةَدَْعلا ٌديرُت تناك يثورود َّنِكل

 يّنكل ءاًليمَج ُناكَملا َكِلَذ ُنوكي ال ْدَق» :تّلاق .ٍلوُهُّسلا ٍدالب يف

 «.ناسنإلا يف ٌةَعيِبَط ٍناطْوَألا ٌبُحف .ُءادَع ام ُلُك ىلَع ُهَلّصَمَ

 ٌديقاَطلا» :لاق .ةّيكّذلا هراكفأ ْنِم ٍةَرْكِفِب ٌةَعاّرَملا َجَّرَح ٍذِهَدْنِع

 ىلإ كليك ِكُدِعات َةَحَّتَجُملا ورُقلا ّلَعَل !ِكَعَم ُلازت ال حدا
 «!ةَحِلاَّضلا بونَجلا ةّينِج

 شت ثءاجف َةَحَّنَجُملا َدورُّقلا يثورود ْتَعْدَتْسا اذكهو

 ٍشْرَع َمامَأ ْمُهْنَعَصَوو ْمُهَعيِمَج َباحْصَألا ِتَلَمَحو َءاضَقلا

 اهّمْسا ناك .ةَحِلاَضلا بونَجلا هيج ِهْيَلَع ٌسِلْجَت ثئاك يذلا ٍتوقايلا

 ُسَبْلَتو ِنْيبَعَساو ِنْيِْيَعو هِقاَرَب ٌرَمْحَأ ٍرْعَش َتاذ ثّئاكو هادْنِلَغ

 اقلام ضِيْيَأ اًناتْسُ

 :ثلاقو اهَهْجَو ْتلَبَقو ادنلغ ْتَنَحْناف ءاهِتَّصِقِب يثورود اهنرَبْخَأ

 هَذا هيِقاَطلا ينيطمُت ْنَأ اَلَوأ ِكْيَلَع ْنِكل َنيِلَعْفَت ام ِكَل ٌلوقأس»

 «.ّيِه اه» :ُتّلاقو ِهّبِقاَطلاِب اهَدَي يثورود ْتَدَم

 ف





 اَمَدْنِع ُةَعاَرَملا اهّيَأ ُلَعْفَتَس اذام َنآلا» :ِةَعاّرَملِل ادْئِلَع ْتّلاق

 «؟اهِدَكَب ىلإ يثورود ُدوعَت

 «.ْمِهْيَلَع اًمكاح َنوكأ ْنآ ِدّرْمْزلا َِئيدَم يلاهأ ينِم بَلَط»

 «؟ ٌلَعْفَتَس اذام ءَتْنَأو :ّيَِّتلا باَطَحلا ِتَلاَسو

 َقَريَرَّشلا ٌمِهِتَرِحاس ِلكْفَم َدْعَب ءيّنِم اوبلط ةّييرَعلا البلا يلاهأ»

 « ْمهْيَلَع اًمكاح َنوكأ ْنأ

 ينم ْثَبَلَط» :ٍراخِيفاب ُدَسَألا باجأف ؛؟ُدَسَألا اهي َتنأو»
 «!اهْيَلَع اكِلَم نوكأ ْنَأ ةباغلا ٌشوحُو



 .هيكلمَم ىلإ ْمُكْنِم اَّلُك ليخت ْنأ َةَحّنَجُملا َدورُقلا ُرْمآَس اًذإ»

 ةثعامجو َوُه ُرَّرحَتف هيِعَّذلا ةيِقاطلا «َكِلذ َدَْي دورُقلا َكِلَم يطغأو

 «.ِدبَأْلا ىلإ
 «؟انأو» :ِقَلَقِب يثورود ْتّلاق

 امف ةَبيِجَع َةَوق ُهَل َّنإ .يتريغَص اي «ّيّضِفلا َءاذجلا َنيكِلْمَت ٍِتْنَأ»

 اهبل َباحَّلا َنيديِرُت يذلا ناكملا مشا يرّكْذَت ْنَأاَلِإ ِكْيَلَع

 «!انُه ىلإ يلوصُو َلَوَأ يدَّلَب ىلإ ٍةَدْوَعلا ىلَعَة رواق اَذِإ ٌتْنُك»

 (!غامو ىلع ُتْلَصَح امل َكِلذ َتَدَح ْوَل» :ٌةَعاّرَملا ّلاق

 «!ٍبْلَق ىلَع انأ ٌتْلَصَح الو» :يِيَّتلا ٌباَطَحلا ٌلاقو

 «!ةَعاجَش ىلَع انأ ٌتْلَصَح الو» :ٌدَسَألا ٌلاقو



 اهّيأ ْمُكَتْدَعاس يّنأل ٌةَروِرْسَم انأو !ٌحيحَص اذه» :يثورود ْتَلاق

 ٌةَعجار يّنِإف «ّنيضار َءادَعُس كلك هكر ْذَكو آلا ٍنكل .ةناحمألا

 .وتوت ُلِمْحَت ْتَعَرْشَأ َمُث «! يدب ىلإ
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 «ىرخألاب امُهادخإ ءءاذحلا يتَدْرَف يبرضا» :ادئلغ ثّلاق

 َباهَّذلا َنيِديرُت يذلا ٍناكَملا َمْسا يرُكْذا ّمُث ءِتاَرَم تالت

 ليقلا

 يف اهَسْفَت َْأَرو «!ميإ يّمَعو يدّلَب ىلإ ينْذُ» :يثورود ْتَلاق
 ىرّت أ اًْيَش ْعَمْسَت نكت ْمَل ىَتَح اًعيِرَس اًنارّوَد ِءاضَقلا يف ٌرودَت ٍلاحلا

 ايازع قنا يجرنل عزا نك رك ايينرختلا زا انين
 احرق ٌزفَفَت ثحارف ءاهتاكم ْثَفَرَعو
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 اهّمَع ثأَرو .ٍديِدَج ِتْيَب ٌمامأو ءاهِدّكَب ٍلوهُس يف اهَسْفَت ْثأَر

 ِءانْنَأ يف اهْنِم َطَقَس ْدَك ناك ّيّضِفلا ءاذجلا َّنِكل .ِهتارَثَب َكانُم ُبْلْحَي

 .ٍنارّيَطلا

 ُخَبَْي اهءارّو وتوت َضَكَرو هِتْيَبلا هاجَّنا يف يثورود ْتَضَكَر
 .ٍبْنْرُكلا َتابَن يقْسَت ميإ ُةّمَعلا ٍتّناكو .ٍةداعَسب

 !ًةبيبَحلا يلْفِط اي» :اهُلبَمُتو ًةاتقلا مضت َيِحَو «ميإ ٌةمَعلا ْتّدَتَ

 (؟ِتْنُك َنْيَ

 َعوجّرلا ىلخأ ام يتّمَع اي !زوأ ٍدالب يف ُتْنُك» :يثورود ثّلاق

 (!ِتّيَبلا ىلإ

 نمل







 «ةبوبخملا تاياكحلا» ُةَلِسْلِس

0 0 (0 5 

 درولا ةرمحو جلثلا ضايب -
 شحولاو ةليمج -
 اليردنس -

 هتّطقو يزمر - ِ
 الا لا ا

 ةريغّصلا
 ةريبكلا ةتفللا -
 يال نرحل كالا

 ناديعج- 4
 ءاّذحلاو ناريغَّصلا نايّئجلا ١

 ثالثلا تازنعلا ١١-

 ةمزجلا وبأ ٌرهلا ١7
 ةمئانلا ةريمألا - ١1

 لزنوبار 4
 َيِبهَّذلا رعّشلا تاذ ١-

 ةثالثلا بابّدلاو

 ءارمحلا ةريغّصلا ةجاجّدلا -5

 ةيلوصافلاو ماس ١١-
 لوفلا ةّبحو ةريمألا 18
 ةّيرحّسلا ردقلا -

 محا دج احب

 4 8 سوو -
 ا

 هاشم ل

 عدفضلاو ةريمألا -7

 ّيبهّذلا توكتكلا ١
  رورغملا ّيِبَّصلا 17

 نير وفرع
 ةعبّسلا نايدجلاو بئذلا -؟ 4

 بيرغلا رئاطلا 6

 مي
 ريْغَّصلا اموت -77

 روطاربمإلا بوث -
 ةريغّصلا رحبلا سورع -4

 ةّييهّذلا ةّرولا ٠
 دملا رأف -"

 ةريهُز 7
 ةباغلا قيرط -8“
 لبجلا ريسأ -"4
 ريغَّصلا طاّيخلا -“ه

 ٌزوإلا ةيعار -5
 جلّقلا ةكلم 0
 ةبيجعلا ةبلعلا -"8
 راّثلا رئاط -"

 دّرمُزلا ةئيدم 4٠-
 ناحلألا ريمأ ١-

 فيلا را


